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Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2022/2023 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer organisation för Hulebäcksgymnasiet 
2022/2023. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Hulebäcksgymnasiets organisation ska fastställas av välfärdsnämnden inför 
varje nytt läsår. Den föreslagna organisationen utgår från elevantal enligt 
budget/plan för 2021–2023 samt anpassas efter söktrycket per program inför 
läsåret 2022/23. Hulebäcksgymnasiet har generellt ett högt söktryck. 
Hulebäcksgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram, fem 
högskoleförberedande program, samt fyra introduktionsprogram.  
 
Förvaltningen föreslår att det totala antalet platser i årskurs 1 uppgår till 586 
inför läsåret 2022/2023. Detta är en minskning av organisationen i relation 
till förra året med fyra platser i årskurs 1. Minskningen är en anpassning för 
att det ska finnas en plats på varje yrkesprogram för 
Introduktionsprogrammets elever.  
 
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen uppgår antalet sökbara platser inom GR 
inför läsåret 2022/23 till 12 171 medan antalet sökande gymnasielever 
uppgår till 12 141.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 8 april 2022 
 
 

Ärendet 
Hulebäcksgymnasiets organisation, program och platsantal ska fastställas 
av välfärdsnämnden inför varje nytt läsår. Den föreslagna organisationen 
utgår från elevantal enligt budget/plan för 2021–2023. Organisationen 
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anpassas också efter söktrycket per program inför läsåret 2022/2023.   
 
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt 
statistik från preliminärantagningen i mars 2022 uppgår antalet sökbara 
platser inom GR inför läsåret 2022/23 till12 171, vilket är en minskning 
med 267 platser jämfört med föregående läsår. Sökande gymnasieelever har 
ökat med 554 elever i relation till föregående läsår och uppgår till 12141 
elever.   
 
Hulebäcksgymnasiet är fortfarande en av regionens mest populära 
gymnasieskolor och har generellt ett högt söktryck. Hulebäcksgymnasiet 
erbjuder fyra yrkesprogram, fem högskoleförberedande program, samt fyra 
introduktionsprogram.  
 
Förvaltningen föreslår att det totala antalet platser i årskurs 1 uppgår till 586 
inför läsåret 2022/2023. Detta är en minskning av organisationen i relation 
till förra året med fyra platser i åk 1. Minskningen är en anpassning för att 
den ska finnas en plats på varje yrkesprogram för Introduktionsprogrammets 
elever. 
 
Yrkesprogram  
Alla yrkesprogrammens organisation är minskade med en plats för att ge en 
elev från Introduktionsprogrammet chansen att gå ett programnära 
Introduktionsprogram, sk ”Programinriktat val”. Programinriktat val syftar 
till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt 
program. Tanken är att eleverna ska snarast möjligt kunna antas till det 
nationella programmet. Barn- och fritidsprogrammet föreslås starta med 24 
platser vilket är en minskning med en plats i organisationen jämfört med 
föregående läsår. Även organisationen för el- och energiprogrammet är 
minskad med en plats och tycks fungera väl utifrån tillgång till arbetsplatser. 
Fordons- och transportprogrammet föreslås starta med 15 platser jämfört 
med 16 platser under föregående läsår. Söktrycket till det nya försäljnings- 
och serviceprogrammet (fd handels- och administrationsprogrammet) är 
fortfarande högt i relation till riket, organisationen föreslås bli 29 platser 
istället för 30.  

 
Högskoleförberedande program  
Söktrycket till det estetiska programmet är lägre i förhållande till föregående 
år. Söktrycket varierar dock något mellan inriktningarna. De fem nationella 
inriktningarna bild och form, musik, dans, teater samt estetik och 
media föreslås finnas kvar. Ekonomiprogrammet har ett fortsatt högt 
söktryck. Söktrycket med avseende på behöriga förstahandssökande till det 
naturvetenskapliga programmet är något lägre än föregående år, men 
förvaltningen föreslår att bibehålla samma organisation som föregående 
läsår. Samhällsvetenskapsprogrammet har liknande söktryck i år jämfört 
med föregående år varför organisationen föreslås ligga fast. Söktrycket till 
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teknikprogrammet ligger stabilt i förhållande till föregående år varför 
tidigare organisation föreslås ligga fast.  
 

 Nationella program 22/23 21/22 20/21 19/20  18/19  

Barn- och fritidsprogrammet  24 25 25 25 22 

Ekonomiprogrammet  93 93 96 124 96 

El- och energiprogrammet   29 30 30 30 32 

Estetiska programmet, Dans  15 15 16 16 16 

Estetiska programmet, Bild och 
form  

13 13 15 15 15 

Estetiska programmet, Estetik 
och Media  

13 13 15 15 15 

Estetiska programmet, Musik  30 30 30 30 30 

Estetiska programmet, Teater  15 15 14 14 14 

Fordons- och 
transportprogrammet  

15 16 14 16 16 

Försäljnings- och 
serviceprogrammet (fd 
Handels- och 
administrationsprogrammet)  

29 30 30 30 30 

Naturvetenskapsprogrammet  124 124 123 133 125 

Samhällsvetenskapsprogrammet
  

124 124 124 124 124 

Teknikprogrammet  62 62 62 62 62 

Total organisation årskurs 1   
(nationella program)  

586 590 595 634  597  

 
Introduktionsprogram 
Introduktionsprogrammen (IM) ska ge obehöriga elever möjlighet att 
komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få arbete. Ett 
fåtal av platserna på introduktionsprogrammen (IM) är sökbara inom GR 
enligt samverkansavtalet. Därutöver finns varje läsår ett antal platser 
avsedda för kommuninvånare. Inför läsåret 2022/2023 föreslås två sökbara 
platser på yrkesintroduktion på Hulebäcksgymnasiet. IM-platser avsedda för 
kommuninvånare anpassas efter elevgruppens behov.  

Page 120 of 547



  4(4) 

           
       

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det totala antalet platser i årskurs 1 bör uppgå till 
586, inför läsåret 2022/2023, vilket är en minskning med fyra platser 
jämfört med förra året. Minskningen är en anpassning för att den ska finnas 
en plats på varje yrkesprogram för Introduktionsprogrammets elever. 
 
 
Päivi Malmsten Camilla Ahlin 
Sektorschef                                                     Skolchef 
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