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Teknikprogrammets fjärde år
Förslag till beslut
Teknikprogrammets fjärde år (T4) på Rinmangymnasiet startar inte hösten 2018.

Sammanfattning
Teknikprogrammets fjärde år har bedrivits på Rinmangymnasiet sedan läsåret
2014/2015 men eftersom det är så få elever som söker sig till programmet är det
mycket svårt att få en ekonomisk bärighet för verksamheten. För närvarande är det
bara 4 elever som går det fjärde året och ökade behörighetkrav till utbildningen till
hösten 2018/2019 förväntas ge än färre sökande.

Ärendebeskrivning
Elever som har gymnasieexamen från teknikprogrammet kan gå ett fjärde tekniskt år,
här kallad T4, för att utbilda sig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar
undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och bedrivs i Eskilstuna sedan
läsåret 2013/2014 på Rinmangymnasiet efter ett godkännande av Skolverket.
T4 kan bedrivas med fyra olika profiler: Design och produktutveckling,
Informationsteknik, Produktionsteknik samt Samhällsbyggande. Rinmangymnasiet har
erbjudit utbildning inom två av dem: Informationsteknik och Produktionsteknik. Det
senaste läsåret har bara profilen Informationsteknik startats eftersom så få elever söker
sig till den andra profilen. Antalet elever har varierat men trenden är tydlig: 2013
avslutade 18 elever det fjärde året men med åren har allt färre elever sökt sig till
utbildningen. Innevarande läsår finns endast 4 elever på utbildningen inklusive elever
från externa kommuner. Det här är en utveckling som ser lika ut i hela riket och på
många orter startas inte utbildningen längre. Nämnas kan att Örebro och Köping har
lagt ned T4.
En av de viktigaste orsakerna till det minskade intresset tros vara att eleverna som tar
examen på Teknikprogrammet i årskurs 3 söker sig direkt till högskolan och de högre
utbildningarna inom teknikområdet istället för att inrikta sig på en
gymnasieingenjörsexamen som är slutmålet för T4.
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Till läsåret 2017/2018 införde Skolverket nya behörighetskrav för T4, något som
uppskattas av dem som arbetar med programmet. Problemet är dock att det blir
mycket få om ens någon elev som kommer att bli aktuell för profilen
Produktionsteknik framöver, eftersom det inte finns någon elev över huvud taget i
årskurs 1-3 på motsvarande inriktning på Teknikprogrammet på Rinmangymnasiet.
Kurser från den inriktningen kommer att bli ett behörighetskrav till hösten för
motsvarande profil i T4.
Detta innebär att utbildningen på Rinmangymnasiet i Eskilstuna måste förlita sig på
omgivande kommuners elever när det gäller rekryteringen och det ger mycket osäkra
planeringsförutsättningar. Att bara bygga verksamheten på en profil som i år är inte
ekonomiskt hållbart. Utbildningen finansieras visserligen till del av ett statsbidrag från
Skolverket med 96 tkr/år och elev men beräkningar visar att T4 på Rinmangymnasiet
redan under innevarande läsår 2017/18 kommer att visa cirka 700 tkr minus för
utbildningen när lönekostnader, material och lokaler dragits från intäkter i form av
statsbidrag och á-pris. Då måste egna kommunala medel skjutas till för att bedriva
verksamheten.
Statsbidragen omöjliggör för Eskilstuna kommun att debitera andra kommuner för
den reella kostnaden för utbildningen för externa elever vilket i praktiken innebär att
Eskilstuna betalar för externa kommuners elever i T4. Detta är inte hållbart i
gymnasiets nuvarande ekonomiska situation.
Med denna bakgrund föreslås Barn- och utbildningsnämnden att inte starta T4 på
Rinmangymnasiet till läsåret 2018/2019.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Eftersom det handlar om ett fåtal elever per läsår och att det finns flera andra
alternativ inom tekniska utbildningar efter gymnasiet både inom yrkeshögskolan och
högskolan kommer en nedläggning av T4 inte få några märkbara konsekvenser för
utvecklingen i Eskilstuna kommun. Det är snarare så att mer resurser frigörs för att
göra den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna mer effektiv.
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