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Barn- och
utbildningsnämnden

Uppdrag att utreda programstruktur i den
kommunala gymnasieskolan vid utökning av en
fjärde gymnasieskola
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att utreda en utökning av gymnasieorganisationen och inrätta ytterligare en
skola.

Sammanfattning
Eskilstuna befolkning växer snabbt och gymnasieskolans elevantal beräknas fortsätta
öka under åren framöver. Förvaltningen gör en bedömning att det behöver utredas
hur gymnasieorganisationen ska utökas med ytterligare en skola.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommunala gymnasieskola växer snabbt och den demografiska prognosen
pekar på fortsatt befolkningstillväxt i gymnasieåldrarna. Den kommunala
gymnasieskolan har den övervägande andelen av gymnasieelever och det är cirka 80%
av ungdomarna går i kommunens regi . Eskilstuna kommun har också ett omfattande
samverkansavtal med Strängnäs, Flen och Kungsörs kommuner så att deras ungdomar
kan söka och bli antagna till huvuddelen av gymnasieprogrammen i Eskilstuna.
I nuläget finns inga ansökningar från fristående aktörer om att etablera en ny
gymnasieskola.
De tre skolorna, Rekarnegymnasiet, Rinmangymnasiet och S:t Eskils gymnasium har
om några år inte kapacitet att ta emot fler elever i sina nuvarande lokaler. Med tanke
på det ökade lokalbehovet har Barn- och utbildningsförvaltningen anmält intresse för
att gå in i MdH:s nuvarande lokaler i kvarteret Verktyget då högskolan lämnar dessa
och flyttar in i det nya campuset. Lokalerna lämpar sig för gymnasieverksamhet och
planeras ingå i gymnasieskolans organisation och kan täcka lokalbehovet under 2020talet.
I nuvarande gymnasieorganisation har de tre skolorna ett blandat utbud av
introduktionsprogram, yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det är
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stora fördelar för både elever och lärare att möta och befinna sig i en lärmiljö med
olika kategorier av människor för att öka förståelsen av varandra. Den fjärde
gymnasieskolan bör ha motsvarande mix av program, medarbetare med olika
kompetens och elever.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att utreda en utökning av gymnasieorganisationen med en fjärde
gymnasieskolan i beaktande med nuvarande tre skolors organisation. De framtida
skolorna måste få en programstruktur som blir ekonomiskt bärkraftig och även kunna
attrahera en mångfald av elever.
Utredningen föreslås presentera en rapport som läggs fram inför nämnden till beslut
vintern 2018/2019.
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