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Organisation Alströmergymnasiet 21/22
Ärendebeskrivning
Vid Alströmergymnasiet i Alingsås kommun finns i maj sammanlagt 1206 elever och av
dessa går 1164 nationella program. Med nedanstående förslag för preliminär antagning kan
antalet elever på nationella program öka till ca 1250 läsåret 2021/2022. Förslaget nedan har
tagit hänsyn till söktryck, lokaler, lärarbehörigheter och ekonomi.
Gymnasievalsansökan inom Göteborgsregionen (GR) avslutades den 1 februari 2021. Med
anledning av Covid-19 pandemin har GR beslutat om att skjuta upp antagningen med en
vecka till den 17 juni och där eleverna kan se sitt slutantagningsbesked från den 29 juni.
Tidsplan för gymnasieantagning för läsår 2021/2022 är som följer:
1 februari
17 mars
29 mars
15 april
17 maj
18 maj
1 juni
16 juni

Gymnasievalet stänger för elev
Kultur- och utbildningsnämnden sammanträder för beslut om platser till
preliminärantagningen
Inloggning till Indra stängs inför preliminärantagning
Preliminärantagning klar
Sista dag att lägga ner utbildning/program
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om platser till slutantagningen
Gymnasievalet stänger för studie- och yrkesvägledare
Slutantagning.

Förvaltningens yttrande
I förhållande till ursprungligt platsantal föreslås justeringar. Dessa framgår av kolumnen
”Förslag platsantal till preliminärantagningen”. I siffrorna ingår elever innanför och utanför
GR-området, likaså elever som sökt till någon av Alströmergymnasiets NIU-utbildningar..
Efter preliminärantagningen kan förvaltningen se hur många elever som eventuellt kommit in
i andra hand. Simuleringen är gjord 27 april 2021 och utifrån denna simulering lämnas
följande förslag på organisation:
Inför läsårsstart
2021/2022 fördelar
sig ansökningarna
enligt följande:

Ursprungligt
platsantal
2020/2021

Förstahands
val behöriga

Förstahands
val
obehöriga

Förslag
platsantal
till
preliminärantagningen
2021/2022

15
25

9
19

10
21

16
26

82
26

81
26

4
4

84
26

10
20

4
16

1
2

8
20

Program

Barn- och fritid
Bygg- och
anläggning och
lärling
Ekonomi
El- och energi
Estet/Dans
Estet/Musik

Handel/admin
Naturvetenskap
Restaurang- och
livsmedel
Samhällsvetenskap
Teknik
Vård- och omsorg
Summa:

25
44
15

13
42
5

10
1
3

25
50
15

80
64
15
421

63
39
6
323

7
8
8
79

80
60
15
425

I siffrorna ovan är elever med som sökt in från andra kommuner utanför GR, oavsett
valrangordning. Detta medför att ansökningssiffrorna är något förhöjda utifrån verkligt utfall,
men förslaget förvaltningen presenterar är utifrån en bedömning som har grund i tidigare
ansökning och grunddata från antagningssystemet INDRA.
Inför slutantagningen genomförs ytterligare ett antal simuleringskörningar för att kunna
säkerställa platsantalet per program. Förvaltningen analyserar därmed kontinuerligt
platsantalet och gör justeringar utifrån genomförda simuleringar. Den 16 juni kl. 10.00 ska de
sista justeringarna vara gjorda inför slutantagningen och inrapporterade till GR. Kultur- och
utbildningsnämnden kommer därmed att behöva besluta om att ge ordförande får i uppdrag
att besluta i frågan då ordinarie sammanträde genomförs 18 maj.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär ekonomiska konsekvenser då en ökning av elevantalet föreslås. Även
söktryck och förändrade val av program kan påverka den ekonomiska prognosen.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till platsantal till
slutantagningen för läsåret 2021/2022.
Beslut om platsantal till slutantagningen för läsåret 2021/2022 fattas genom ordförandebeslut
senast 17 juni 2020.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef, planeringssekreterare verksamhet utbildning
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