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Bildningsnämnden

Yttrande avseende ansökningar från fristående
gymnasieskolor i Linköpings kommun inför läsåret
2020/2021
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden ställer sig bakom utbildningsförvaltningens yttranden
och underlag angående ansökningar från fristående gymnasieskolor i
Linköpings kommun inför läsåret 2020/2021.
2. Bildningsnämnden överlämnar underlaget till Skolinspektionen.
Ärende
Det har kommit in två ansökningar om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola och två ansökningar om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola till Skolinspektionen. Ansökningarna gäller utbildningar med
start läsåret 2020/21 som ska bedrivas i Linköpings kommun. Linköpings
kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökningarna.
Ansökningar omfattar totalt åtta program och 15 inriktningar Totalt utbyggt
platsantal uppgår till 471.
Syftet med kommunens yttrande är att Skolinspektionen ska få ett underlag för
att bedöma om etableringen av de sökta utbildningarna skulle medföra
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna (kommunal verksamhet).
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Bildningsnämnden föreslås ställa sig bakom utbildningsförvaltningens
yttranden och underlag angående ansökningar från fristående gymnasieskolor i
Linköpings kommun inför läsåret 2020/2021.
Beslutsunderlag:
Yttrande avseende ansökningar från fristående gymnasieskolor i Linköping inför läsåret 2021
(apr -19).docx
Bilaga 1 Elevprognos 2019-2024.xlsx
Bilaga 2.1 Utbud gymnasieskolan 2019.docx
Bilaga 2.2 Erbjudanden om utbildning idag på sökta program-inriktningar (apr -19).xlsx
Bilaga 3.1 Preliminär ansökan per skola till årskus 1 gymnaiskolan LÅ1920.pdf
Bilaga 3.2 Preliminär ansökan till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2019-20.pdf
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Bilaga 5 Yttrande avseende ansökan från Thorengruppen AB 2019-912 (apr -19).docx
Bilaga 6 Yttrande avseende ansökan från Framtidsgymnasiet i Öst AB 2019-963 (apr -19).docx
Bilaga 7 Yttrande avseende ansökan från Nordens teknikerinstitut AB 20199-18 (apr -19).docx
Bilaga 8 Yttrande avseende ansökan från Thoren Innovation School Linköping 2019-1002 (apr
-19).docx
Sammanställning ansökningar nyetablering av en fristående gymnasieskola (apr -19).xlsx

Bakgrund
Det har kommit in två ansökningar om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola och två ansökningar om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola till Skolinspektionen. Ansökningarna gäller utbildningar med
start läsåret 2020/21 som ska bedrivas i Linköpings kommun. Linköpings
kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökningarna.
Ansökningar omfattar totalt åtta program och 15 inriktningar Totalt utbyggt
platsantal uppgår till 471 enligt nedanstående tabell.

Skola / Huvudman
Yrkesgymnasiet /
ThorenGruppen AB

Sökt program
Barn- och fritidsprogrammet

Framtidsgymnasiet i
Bygg- och
Linköping/Framtidsgymna anläggningsprogrammet
siet i Öst AB

Sökt inriktning
Pedagogiskt arbete

Antal platser
per
fullt
årskur utbygg
s
t
6
18

Anläggningsfordon

5

15

Mark och anläggning

2

6

Måleri
Husbyggnad

NTI Gymnasiet
Linköping/Nordens
teknikerinstitut AB

13,3,0
3

9

Fordon- och transportprogrammet

Transport

14

42

Vvs- och fastighetsprogrammet

Fastighet

4

12

Vvs

1

3

El- och energiprogrammet

Dator och
kommunikationstekni
k

5

15

Hantverksprogrammet

Florist

2

6

Övriga hantverk

7

21

El- och energiprogrammet

Dator och
kommunikationstekni
k

12

36

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

12

36

Teknikprogrammet

Informations- och
mediateknik

12

36

Teknikvetenskap

12

36
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Thoren Innovation School Teknikprogrammet
Linköping/Thoren
Innovation School AB

Informations- och
mediateknik

20

60

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

20

60

Samhällsvetenskapsprogrammet

Medier, information
och kommunikation

20

60

252

471

Totalt antal sökta
platser

Sedan tidigare har en fristående gymnasieskolor som avser att starta
höstterminen 2019 beviljats tillstånd från Skolinspektionen enligt tabellen
nedan.
Tidigare beviljade ansökningar
Skola / Huvudman
Hermods Gymnasium /
Hermods Gymnasium AB

per
fullt
årskurs utbyggt
30
90

Program
Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning
Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

30

90

Beteendevetenskap

30

90

Ekonomi

30

90

Juridik

30

90

150

450

Ekonomiprogrammet

Tidigare beviljade platser

Antal platser

Syftet med kommunens yttrande är att Skolinspektionen ska få ett underlag för
att bedöma om etableringen av de sökta utbildningarna skulle medföra
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna (kommunal verksamhet).
Ett yttrande per ansökan ska avges och till yttrandena ska kommunenen bifoga
följande uppgifter.
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem
åren (år 2019-2024).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående
gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder sökta program och
inriktningar.
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökta
program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående
gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktning
läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.
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Jämställdhet
Genom att erbjuda ett brett utbud av gymnasieprogram och inriktningar till
ungdomar i Linköpings kommun och i möjligaste mån anpassa antalet
utbildningsplatser till antalet förstahandssökande får pojkar och flickor
likvärdig tillgång till gymnasieutbildning.
Uppföljning
Skolinspektionens beslut kommer att redovisas på bildningsnämndens
sammanträde så snart beslut är fattat, troligen i oktober 2019.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

