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Dnr BIN 2021-178

Bildningsnämnden

Slutlig antagning till gymnasiesärskolan årskurs 1 i
Linköping läsåret 2021/2022 (okt-21)
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Den 15september avslutades reservantagningen till årskurs 1 på
gymnasiesärskolor belägna i Linköpings kommun läsåret 2021/22. 43 elever
var då antagna till årskurs 1 på gymnasiesärskolor i Linköping. Detta är en
ökning med 10 % från föregående år.
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Bakgrund
Den 15 september avslutades reservantagningen till årskurs 1 på
gymnasiesärskolor belägna i Linköpings kommun läsåret 2021/2022. 43 elever
var då antagna till årskurs 1 på gymnasiesärskolor i Linköping. Detta är en
ökning med 10 % från föregående år.
I tabellen nedan redovisas antal antagna per program.
Studievägsnamn
Individuellt program

Totalt antal antagna Flickor Pojkar
17

13

4

administration, handel och varuhantering

2

0

2

estetiska verksamheter

2

2

0

fastighet, anläggning och byggnation

4

0

4

fordonsvård och godshantering

1

1

0

hälsa, vård och omsorg

3

3

0

hotell, restaurang och bageri

1

1

0

samhälle, natur och språk

4

1

3

skog, mark och djur

9

3

6

43

24

19

Totalt

Av de totalt 43 antagna är 23 folkbokförda i Linköpings kommun. Andelen
elever som kommer från andra kommuner är högre än föregående år. Eftersom
det är få elever i målgruppen för gymnasiesärskolan kan variationerna mellan
åren vara betydligt större än de demografiska förändringarna. Detta ställer stora
krav på verksamheten att göra anpassningar i form av samläsning mellan
program och årskurser.
I Skollagen kapitel 18 står det om kommunens ansvar:
27 § Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som tillhör
gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i
gymnasiesärskolan.
Kommunen får erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som
anordnas av en annan kommun eller ett landsting enligt samverkansavtal med
kommunen eller landstinget. Kommuner som har ingått ett samverkansavtal
bildar ett samverkansområde för utbildningen.
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är
möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. Lag (2012:109).
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19§ MBL sker den 16 nov 2021
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