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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Lars Uhlin

2021-02-26

Dnr BIN 2021-177

Bildningsnämnden

Utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor i
Linköpings läsåret 2021/22
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Utbildningsutbudet i årskurs 1 i de kommunala gymnasieskolorna
läsåret 2021/22 fastställs.
2. Bildningsnämnden ger avdelningschefen för avdelningen gymnasieoch vuxenutbildningsavdelningen i uppdrag att i samband med
inriktningsvalet inför årskurs 2 bedöma om någon inriktning, på grund
av för få sökande, inte ska erbjudas. I förekommande fall ger
bildningsnämnden avdelningschefen i uppdrag att besluta att
inriktningen får 0 platser.

Ärende
Under perioden 13 januari till 15 februari har eleverna gjort en preliminär
ansökan till gymnasieskolans årskurs 1 läsåret 2021/22. Utifrån denna ansökan
finns ingen anledning att förslå en förändring av det preliminära
utbildningsutbudet som fastställdes i juni 2020.
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För de flesta av gymnasieprogrammen gör eleverna sitt inriktningsval inför
årskurs 2. Det är inte möjligt att bedriva utbildning med god kvalité till en
rimlig kostnad med allt för få elever på en inriktning. Avdelningschefen för
avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildning föreslås ges i uppdrag att i
samband med elevernas inriktningsval, ta beslut om att 0 platser på inriktningar
med för få sökande. Beslutet tas efter att eleverna gjort sitt val och man ser hur
många förstahandssökande respektive inriktning har.

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Utbildningsutbud i kommunala
gymnasieskolor 2021 2022.docx
Bilaga Utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor LÅ2122.pdf
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I juni 2020 fastställde bildningsnämnden preliminärt utbildningsutbud i de
kommunala gymnasieskolorna årskurs 1 läsåret 2021/22.
Under perioden 13 januari till 15 februari har eleverna gjort en preliminär
ansökan till gymnasieskolans årskurs 1. Utifrån det val eleverna gjort finns det
ingen anledning att förändra det preliminära utbud av program som beslutades
av bildningsnämnden i juni 2020.
För de flesta av gymnasieprogrammen gör eleverna sitt inriktningsval inför
årskurs 2. Det är inte möjligt att bedriva utbildning med god kvalité till en
rimlig kostnad med allt för få elever på en inriktning. Avdelningschefen för
avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildningsavdelningen föreslås ges i
uppdrag att i samband med elevernas inriktningsval, ta beslut om erbjuda 0
platser på inriktningar med för få sökande. Beslutet tas efter att eleverna gjort
sitt val och man ser hur många förstahandssökande respektive inriktning har.
Kommunala mål
I kommunfullmäktiges mål för 2020 nämns:


Ett attraktivt och tryggt Linköping



Stark gemenskap och människor i arbete



Hög kunskap med skolor i framkant



Effektiv organisation med goda resultat

I bildningsnämndens mål för 2020 nämns:


Likvärdiga förutsättningar
Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder
likvärdiga förutsättningar för alla elever



Kunskap och kompetens
Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens

Jämställdhet
Beslutet innebär samma tillgång till gymnasieutbildning för flickor och pojkar.
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Uppföljning och utvärdering
Utbildnings- och arbetsmarkandsförvaltningen redovisar preliminärt antagna
elever i april 2021 samt resultat av omval i maj 2021. Den slutliga antagningen
redovisas när reservantagningen är avslutad den 15 september 2021.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har getts den 9 mars 2021. De fackliga
organisationerna hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen
______________
Anders Jolby

____________
Åsa Ridne

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

