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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Programstart HT 2022 – Westerlundska gymnasiet 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att Westerlundska 
gymnasiet (WGY), startar planerade nationella program enligt tidigare beslut kring 
programutbud (dnr UAN2021/226).  

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om vilka nationella 
gymnasieprogram som gymnasieskolan ska ha kommande läsår.  
Programmen som är beslutade för läsår 22/23 är följande: 

• Barn och fritid
• Bygg och anläggning
• Ekonomi
• El och energi
• Estet
• Fordon och transport
• Försäljnings- och service
• Naturvetenskap
• Restaurang och livsmedel
• Samhällsvetenskap
• Teknik
• Vård och omsorg

Utifrån aktuellt ansökningsunderlag fattar Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslut om fastställda nationella gymnasieprogram på 
WGY ska starta läsåret 22/23.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utifrån aktuellt ansökningsunderlag, bilaga 1, är förvaltningens bedömning att 
beslutade nationella gymnasieprogram har goda förutsättningar att starta. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21.  

Bilaga 1- Aktuellt ansökningsunderlag  

Bilaga 2- Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 19 maj 2021 (paragraf 83). Dnr UAN2021/226 

 
 
 
Linda Lindahl 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Carina Westh 
Verksamhetschef  
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
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Bilaga 1 

Antal ansökningar i 1:a hand till Westerlundska gymnasiet 10/2- 
2022, bild 1 samt historik, bild 2 

Bild1 

 

 

S-behöriga, obehöriga enligt betyg ht-21  

 

Information från Gymnasieantagningen  

”Under de kommande veckorna tillkommer sökande från andra kommuner utanför 
vårt område samt en del elever som redan går ett program i vårt område och söker 
om till ett annat program.” 
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Sökande i 1:a hand till Westerlundska gymnasiet inkl. historik 

Bild 2 
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Sammanträdesdatum  
2021-05-19  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 83 Ärendenummer UAN2021/226 

Gymnasieprogram för läsåret 22/23 Westerlundska 
gymnasiet (WGY) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att gymnasieprogrammen för 
Westerlundska gymnasiet inte förändras och att gymnasieskolan erbjuder samma 
program som läsår 21/22, enligt följande: 
 
• Barn och fritid 
• Bygg och anläggning 
• Ekonomi 
• El och energi 
• Estet 
• Fordon och transport 
• Försäljnings- och service 
• Naturvetenskap 
• Restaurang och livsmedel 
• Samhällsvetenskap 
• Teknik 
• Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska varje läsår fatta beslut om vilka 
nationella gymnasieprogram som gymnasieskolan ska ha kommande läsår. 
Programmen föreslås enligt följande: 
• Barn och fritid • Bygg och anläggning • Ekonomi • El och energi • Estet • Fordon 
och transport • Försäljnings- och service • Naturvetenskap • Restaurang och 
livsmedel • Samhällsvetenskap • Teknik • Vård och omsorg 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att Westerlundska gymnasiet ska erbjuda 
dessa program även läsåret 22/23. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att gymnasieprogrammen för 
Westerlundska gymnasiet inte förändras och att gymnasieskolan erbjuder samma 
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Sammanträdesdatum  
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

program som läsår 21/22, enligt följande: 
 
• Barn och fritid 
• Bygg och anläggning 
• Ekonomi 
• El och energi 
• Estet 
• Fordon och transport 
• Försäljnings- och service 
• Naturvetenskap 
• Restaurang och livsmedel 
• Samhällsvetenskap 
• Teknik 
• Vård och omsorg 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 5 
maj 2021. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att gymnasieprogrammen för 
Westerlundska gymnasiet inte förändras och att gymnasieskolan erbjuder samma 
program 22/23 som för som läsår 21/22:  
• Barn och fritid • Bygg och anläggning • Ekonomi • El och energi • Estet • Fordon 
och transport • Försäljnings- och service • Naturvetenskap • Restaurang och 
livsmedel • Samhällsvetenskap • Teknik • Vård och omsorg 

__________ 
 
Kopia till: 
Westerlundska Gymnasiet, för åtgärd 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom
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